ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 334
На 15 април 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклади по медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева
2. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
3. Проект на решение за възстановяване на депозит.
Докладва: Силва Дюкенджиева
4. Доклад относно машинното гласуване.
Докладват: Емил Войнов, Николай Николов
5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Катя Иванова, Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев
6. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Мария Бойкинова
7. Доклади по административнонаказателни преписки.
Докладва: Силва Дюкенджиева
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Емил Войнов, Никола Николов,
Бойчо Арнаудов, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Ерхан Чаушев
9. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Николай Николов, Емил Войнов,
Мирослав Джеров
9а. Проекти на решения за обявяване на народни
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представители на местата на министрите в оставка.
Докладва: Йорданка Ганчева
10. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Таня Цанева,
Мирослав Джеров, Йорданка Ганчева, Георги
Баханов, Севинч Солакова
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Таня Йосифова, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 14,10 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията, и
госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия
днес, 15 април 2021 г.
От днешното заседание отсъства госпожа Георгиева и в
днешния ден и госпожа Йосифова си пусна заявление за отпуск,
поради което ще отсъства от заседанието.
Във вътрешната мрежа виждате обявения проект за дневен
ред.
Господин Арнаудов, заповядайте по дневния ред.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, моля
да ме включите в т. 5 – Искания за изплащане на възнаграждения на
ОИК, и в т. 8 – Доклади по дела, жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам ви в
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т. 5 и т. 8.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Господин председател, моля да ме
включите в т. 8 – Доклади по дела,, жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Господин председател, моля да ме
включите в т. 8 – Доклади по дела, жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Заповядайте,
господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми господин председател,
ако може, да ме включите в точка четвърта – Доклад относно
машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре,
включвам Ви, господин Николов.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Господин председател, моля да бъда
включен в точка пета – Искания за изплащане на възнаграждения на
ОИК, както и в т. 8 – Доклади по дела, жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Не виждам други желаещи.
Колеги, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Госпожо Цанева, заповядайте.
Точка 1. Доклади по медийни пакети.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане с
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вх. № НС-24-285 от 09.04.2021 г. Искането е от Медия уебграунд
ЕООД, собственик на сайта actualno.com Партия „Общество за нова
България“. Искането е на стойност 3 000 лв. за заплащане на пиар
публикации. Приложени са всички изискуеми документи.
Предлагам да бъде одобрено изплащането на медията в
размер на 3 000 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване одобряването и изплащането на
възнаграждението по медийния пакет.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24286 от 09.04.2021 г. Искането е от Медия уебграунд ЕООД actualno.com и коалиция „Движение заедно за промяна“ на стойност
1 000 лв. с ДДС за излъчване на банер. Приложени са всички
изискуеми документи.
Предлагам да бъде одобрено искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24258 от 07.04.2021 г. Искането е от Телевизия „Евроком“ за
извършена медийна услуга към Коалиция „Патриотична коалиция,
ВОЛЯ и НФСБ на стойност 24 955,80 лв. с ДДС, като медийната
услуга включва излъчване общо 56 пъти на клип от 17 март до 2
април 2021 г. включително и участие в 10 предавания до 20 минути
в Телевизия „Евроком“.
Всички изискуеми документи са приложени. Отговаря на
договора. Предлагам да бъде одобрено искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24260 от 07.04.2021 г. Искането е от Телевизия „Евроком“ за
извършена медийна услуга на Коалиция „Движение заедно за
промяна“ на стойност 12 096 лв. с ДДС, като медийната услуга
включва седем 20-минутни участия в програмите на „Евроком“ от 17
март до 2 април 2021 г. Приложени са всички изискуеми документи.
Предлагам да бъде одобрено искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване одобряване на плащането по медийния
пакет.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24280 от 09.04.2021 г. Искането е от Българско национално радио за
извършена медийна услуга към партия АБВ (Алтернатива за
българско възраждане) на стойност 3 240 лв. с ДДС и включва 12
излъчвания на агитационен клип на партията.
Предлагам да бъде одобрено искането. Приложени са всички
изискуеми документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24264 от 07-04.2021 г. Искането е от Телевизия „Евроком“ за медийна
услуга към Партия „Пряка демокрация“. Искането е на стойност 26
709,60 лв. и включва като медийна услуга излъчване на предизборен
30-секунден клип четири пъти, както и пакет от 100 излъчвания на
клип от 30 минути и седем участия в предавания на телевизията до
20 минути. Общо 104 излъчвания на клипа.
Приложени са всички документи. Предлагам да бъде
одобрено искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.

7
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24281 от 09.04.2021 г. от Българско национално радио и Движение на
непартийните кандидати на стойност 8580 лв. с ДДС, като
медийната услуга включва 24 излъчвания на предизборен
агитационен клип, както и участие в 3 диспута и интервю по
програма „Хоризонт“ на посочените дати.
Предлагам да бъде одобрено заплащането на тази медийна
услуга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: колеги, докладвам искане с вх. № НС-24265 от 07.04.2021 г. Искането е от Телевизия „Евроком“ и Партия
„Движение на непартийните кандидати“ на стойност 23 994 лв., като
медийната услуга включва пакет от 20 излъчвания на предизборен
клип, както и пакет от 100 излъчвания на 30-секунден клип и четири
участия в предавания до 20 минути в предавания на Евроком.
Общият брой на излъчванията е 120.
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Предлагам да бъде одобрено искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-282 от 09.04.2021 г. от Българско национално радио и Коалиция
„Ние, гражданите“. Медийната услуга е на стойност 3 240 лв. с ДДС
и включва 18 излъчвания на агитационен клип в дните от 22 март до
2 април 2021 г. включително в съответните часове съгласно
сертификата.
Изпълнени са всички изисквания. Предлагам да бъде
одобрено искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС24.263 от 07.04.2021 г. Искането е от Телевизия „Евроком“ и Партия
Български национален съюз „Нова демокрация“. Услугата е на
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стойност 39 893,76 лв. с ДДС и включва 19 броя излъчвания на 60секунден клип в определен часови пояс. В следващия часови пояс –
излъчване на предизборен 40-секунден клип 34 пъти, и в третия пояс
– един път, както и седем броя участия до 20 минути в програмите
на „Евроком“.
Приложени са всички изискуеми документи. Отговаря на
договора.
Предлагам да бъде одобрено искането.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
Точка 2. Доклад относно разяснителна кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа е
публикувано Становище с вх. № ЦИК-09-129, както и постъпили
финални отчети с вх. № НС-20-139 от 07.04.2021 г. и в оригинал
вх. № НС-20-89/1.
Финалният отчет е относно сключения договор с
радиокомпания Си Ди ЕООД и излъчванията в радио Ем Джой.
Към документите са приложени в оригинал сертификатите за
излъчванията, както и предложение за приемо-предавателен
протокол.
Всички ангажименти относно сключения договор са
изпълнени, като имаме 80 платени излъчвания, 20 бонус плюс един
бонус в БТВ радио груп.
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Предлагам да бъде одобрена работата по договора, както и
председателят да подпише приемо-предавателния протокол. Към
документите е приложена и фактура за извършената работа.
Стойността на договора е 7 748,78 лв.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред.
Точка 3. Проекти на решения за възстановяване на депозити.
Аз ще докладвам.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно
заседание има проект № 4974. Това е постъпила молба за
възстановяване на депозит, внесен от инициативен комитет. С
Решение № 17 от 22.02.2021 г. Районната избирателна комисия в 26
Изборен район – Софийски, е регистрирала инициативен комитет за
издигане на независим кандидат Асен Тодоров Георгиев.
С Решение № 78 от 04.03.2021 г. тази регистрация е заличена
поради недостигане на изискуемите хиляда подписа за регистрация
на кандидата.
Постъпила е молба с вх. № НС-22-16-85 от 12.04.2021 г. от
представляващия инициативния комитет Емил А. Митов за
възстановяване на внесения по сметката на ЦИК депозит в размер на
100 лв. В молбата е посочена и банкова сметка, по която да бъде
преведен депозита. Банковата сметка е на името на кандидата за
народен представител, поради което, колеги, аз ви предлагам на
основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 155, ал. 3 и наше
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Решение № 1995 от 08.02.2021 г. да възстановим внесения безлихвен
депозит в размер на 100 лв. на инициативен комитет за издигане на
независим кандидат за народен представител Асен Тодоров
Георгиев.
Колеги, има го проекта. Моля да се запознаете и, ако има
други предложени, да ги изразите.
Колеги, има ли предложения по този проект за решение?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2447-НС.
Уважаеми колеги, следващият проект за решение е с № 4975
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. На основание
чл. 130 от Изборния кодекс подлежат на връщане депозитите,
внесени от партии и коалиции, на тези, които са получили повече от
1 място от действителните гласове на национално ниво, както и
депозитите на инициативните комитети, чийто кандидати са
получили не по-малко от ¼ от районната избирателна квота за
съответния изборен район, поради което, колеги, аз ви предлагам да
бъде възстановен внесеният депозит от партиите и коалициите,
които са получили не по-малко от 1 на сто така, както са описани. Те
са общо 11 на брой.
Съответно като т. 2 да запишем да не бъде възстановен
внесеният депозит на партии и коалиции, които са получили помалко от 1 на сто. В изборите за народни представители на 4 април
2021 г. бяха регистрирани 30 партии и коалиции, 19 от тях са под
изискуемия по закон 1 процент. Виждате ги описани в таблицата.
Като т. 3 предлагам да не бъде възстановен внесеният
депозит на двата инициативни комитети, които имаха издигнати
кандидати, а именно в Първи изборен район – Благоевградски, и в 24
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Изборен район – София, тъй като техните гласове също са под
изискуемия по закон. Невъзстановените суми от депозита да се
преведат по сметката на Националната здравноосигурителна каса за
дейности за лечение на деца до 18-годишна възраст, финансирани с
трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Има ли други предложения?
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2448-НС.
Благодаря на госпожа Дюкенджиева.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред.
Господин Войнов, заповядайте.
Точка 4. Доклади относно машинното гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-236 от
08.04.2021 г. Писмото е от Сиела Норма и е относно съставен от
Зонално жандармерийско управление – София, протокол за
запечатване на специализираните устройства за машинно гласуване
в изпълнение на писмо на Централната избирателна комисия. От
Сиела Норма искат да разберат правното основание за запечатване
на специализираните устройства. Считат, че не е налице законово
основание за издаване на разпореждане за запечатване на машините.
Твърдят, че за правилното съхранение на устройствата е необходимо
те да бъдат прегледани, проверени, профилактирани и подредени,
което не може да бъде извършено при предстоящото им запечатване.
Твърдят, че са наели 120 специалисти, които поради запечатването
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не извършват дейностите, за които получават възнаграждение.
Освен това твърдят, че протоколите Приложение № 2, 3 и 12 към
Методическите указания, които са съставени, се намират при
машините и не могат да ги предадат на възложителя.
Молят да им бъде оказано необходимото съдействие за
изпълнение на договора, като наложеното запечатване бъде
преустановено и се осигури контролиран достъп на изпълнителя до
машините.
Свързано с този доклад е и писмо с вх. № ЦИК-06-6-234 от
06.04.2021 г. С това писмо Сиела Норма иска достъп до склада, за да
изнесат вещи, собственост на Сиела Норма, а именно пет броя
устройства за записване на USB-носители и три броя кашони,
съдържащи батерии и устройства за незрящи.
Във връзка с докладваното предлагам да изпратим писмо до
Сиела Норма, в което да ги уведомим, че складът на Карго Партнер
ООД, в който се съхраняват специализираните устройства за
машинно гласуване от произведените избори за народни
представители на 4 април 2021 г., ще остане под охрана и няма да се
разрешава достъп до устройствата за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо е с вх. № ЦИК-06-6-235
от 08.04.2021 г. Писмото е от Сиела Норма и с него молят за
разпореждане на Централната избирателна комисия да бъдат
върнати в склада на Карго Партнер всички машини, а именно един
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брой, намираща се в Централната избирателна комисия, 31 броя,
намиращи се в районните избирателни комисии, 10 броя, намиращи
се в районните полицейски управления, прибрани на 04.04.2021 г. по
разпореждане на ЦИК, 5 броя машини, предоставени на ДАЕУ –
БИС и БИМ. Биха желали също да им бъдат върнати 31 броя USB,
предоставени на „Информационно обслужване“ АД.
Тъй като машините, които са били в Централната
избирателна комисия и районните избирателни комисии, са върнати,
тези, предоставени на ДАЕУ – БИС и БИМ, засега ще останат там,
както и 31 флаш-памети ще останат в Централната избирателна
комисия, предлагам това писмо да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на господин Войнов. Остава за сведение.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, във връзка и с предишния доклад
ви докладвам, че съгласно протоколно решение на Централната
избирателна комисия вчера беше върната демо-машината, която
беше на разположение на Централната избирателна комисия, на
Сиела Норма, за което е съставен приемо-предавателен протокол с
вх. № ЦИК-06-6-239 от 14.04.2021 г. Този протокол е подписан от
председателя на Централната избирателна комисия и от мен, както и
от М.
М.
, представител на Сиела Норма, който е
представил пълномощно за тази цел.
Докладвам за сведение този приемо-предавателен протокол.
Следващият ми доклад е писмо с вх. № ЦИК-06-6-238 от
13.04.2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и с
него ни изпращат информация за статуса и несъответствията,
свързани с данните от машинното гласуване. Това е доста дълго
писмо, качено е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
Можете да го видите.
В анализа на несъответствията, който са направили, са дали
обща статистика за машинното гласуване. Представили са и
идентифицираните несъответствия в няколко части, а именно
несъответствия при параметризацията на машините за гласуване,
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несъответствия при верификацията на електронното подписване на
данните на запаметяващите технически устройства, секциите без
данни от машинното гласуване, разликите между броя на
контролните разписки и отчетените в ЗТУ-гласове и сравнение на
изчетените данни от запаметяващите технически устройства и
вписаните в СИК протоколи, като детайлен списък на
несъответствията по секции и точки от СИК-протокола е представен
в Приложение № 1 към тяхното писмо.
Докладвам писмото за запознаване и да послужи при
изготвяне на анализа от машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, да се запознаем с писмото и анализа, който е даден за
машинното гласуване.
Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-066-233 от 06.04.2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“
АД и с него ни изпращат получените на 02.04.2021 г. 31 броя USBносители, формирани и съдържащи тестови резултати и файлове от
по една машина във всяка районна избирателна комисия. Към
писмото е приложен и приемо-предавателен протокол. Получени са
31-те броя флашки.
Предлагам да упълномощим председателя да подпише
приемо-предавателния протокол и флашките да се съхраняват в
касата на председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване упълномощаването на председателя
да подпише протокола с „Информационно обслужване“ АД, като
флашките се съхраняват в касата на председателя.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК06-6-230. То е останало от 5 април. Писмото е от Сиела Норма и с
него ни информират, че със заповед на кмета на район „Сердика“
организираният транспорт за прибиране на машините е спрян по
средата на маршрута.
Писмото е писано в 23,00 ч. в изборния ден. Информацията
не е актуална и затова ви я докладвам за сведение. Всички машини
вече са прибрани.
Последното писмо, което искам да ви докладвам, е с вх. №
НС-04-02-73 от 12.04.2021 г. Писмото е от Областната дирекция на
МВР – Кюстендил, и с него ни информират, че в Областната
дирекция е извършена проверка по преписка на Районна
прокуратура – Кюстендил, образувана по повод нерегламентирано
доставяне на три броя специализирани устройства за машинно
гласуване чрез куриерска фирма ЕКОНТ и предоставени на РИККюстендил.
След извършената проверка материалите са предоставени на
Районна прокуратура – Кюстендил, въз основа на които е издадено
постановление за отказ за образуване на досъдебно производство за
извършено престъпление от общ характер, като е постановено и
връщането на трите машини, собственост на Сиела Норма.
Докладвам това писмо за сведение и за приобщаване към
папка „Проблеми с машинното гласуване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Господин
Димитров, имате думата.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По признание чувам, че това са
машини на Сиела Норма. Досега знаехме, че не са техни. Имам
предвид тези три. А останалите, колкото са – 70 или – винаги сме
твърдели, че ние не знаем откъде дойдоха тези машини. Те паднаха
от някъде.

17
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не бяха
машини, а компоненти и бяха доставени с ЕКОНТ.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. № НС-04-02-76
от 13.04.2021 г. писмо, което е пристигнало от директора на Главна
дирекция Национална полиция, главен комисар Николай Хаджиев. В
писмото се изтъкват два факта и има два въпроса. Можете да го
видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно
заседание.
Двата факта, които се изтъкват, са следните. Считано от
19.02.2021 г. Главна дирекция Жандармерия, специализирани
операции и борба с тероризма е поела охраната на логистичния
център на съответната фирма, където се съхраняват съответните
специализирани устройства за електронно машинно гласуване.
Второ, казват, че съгласно дадени разпореждания органите на
МВР са приели и продължават да съхраняват получени не по
установения, съгласуван с МВР, транспортен план, куфари с
машини, пратки, резервни части, принадлежности и компоненти на
машините, извън тези, предназначени за секциите за машинно
гласуване.
Двата въпроса, които се поставят, са следните. Първо, докога
МВР следва да осъществява охрана на специализираните устройства
в съответния склад? На второ място, какви действия следва да бъдат
предприети от органите на МВР по отношение на приетите за
съхранение куфари и компоненти, както от Столичната дирекция,
така и от Областните дирекции на Министерството на вътрешните
работи?
Подготвил съм отговор, който можете да видите във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание с
№ 7390, който е адресиран както до господин Хаджиев, главен
комисар, от една страна, така и до заместник-министър председателя
госпожа Николова, която също е получила това писмо на органите
на Министерството на вътрешните работи.
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В писмото уточняваме по поставените два въпроса следното.
Тъй като действащият Изборен кодекс предвижда изборите за
президент и вицепрезидент на Републиката да се произведат чрез
машинно гласуване през октомври или ноември 2021 г. и предвид
предстоящото
придобиване
на
собствеността
върху
специализираните устройства, съхранявани в логистичния център, от
държавата чрез Централната избирателна комисия – според Кодекса
– изразяваме становище, че охраната на органите на МВР на
посочените специализирани устройства за електронно машинно
гласуване в логистичния център следва да продължи до последващи
указания.
По втория въпрос предлагам ви да изразим становище, че
съхранението на куфарите, пратките с резервни части,
принадлежности, компоненти, приети от СДВР и ОД на МВР в
страната, също следва да продължи до последващи указания.
Това е моето предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам да направим една добавка
към т. 2, колеги. След израза „следва да продължи до последващи
указания“ добавката да бъде „като ни уведомите колко са приети на
3 или 4 април за съхранение и колко се съхраняват в момента“.
Това ми е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на писмото.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря на господин Николов.
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Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред.
Госпожо Иванова, заповядайте.
Точка 5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви искане с
вх. № МИ-27-49/1 от 14.04.2021 г. от Общинска избирателна
комисия – Никола Козлево, област Шумен. Колегите ни уведомяват,
че на 2 април е проведено заседание, на което са присъствали
председател, двама заместник-председатели, секретар и седем
членове, на което е било взето решение № 78 от 02.04.2021 г. С него
са прекратени предсрочно поради смърт пълномощията на кмета на
кметство в с. Цани Гинчево.
В тази връзка те претендират възнаграждението. Преписката
е окомплектована съгласно изискванията на нашето решение.
Приложени са всички необходими документи. Има счетоводна
справка и контролен лист за извършване на предварителен контрол
от финансовия контрольор, поради което ви предлагам на колегите
от ОИК – Никола Козлево, да бъде изплатена сумата в размер на
607,81 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване
възнаграждението на Общинска избирателна комисия – Никола
Козлево.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-27-54 от 13.04.2021 г. е постъпило
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искане от Общинска избирателна комисия – Стамболово, за
изплащане на възнаграждение за проведено заседание на
04.03.2021 г. Заседанието е било проведено във връзка с
предсрочното прекратяване пълномощията на кмет на кметство.
Приложен е протокол от заседанието. Изготвен е контролен
лист и счетоводна справка. На самото заседание са присъствали
председател, двама заместник-председатели, секретар и седем члена.
Моля да одобрим исканото възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване на
възнаграждението на ОИК - Стамболово.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз ще започна с една
серия искания за изплащане на възнаграждения.
Започвам с вх. № МИ-27-35 от 12.04.2021 г. Това е искане от
Общинска избирателна комисия – Смолян, за изплащане на
възнаграждение за проведено заседание на 30.03.2021 г., на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и шест
членове. На това заседание са прекратили пълномощията на
общински съветник и са обявили за избран следващия от
съответната кандидатска листа.
Също така за 06.04.2021 г. има искане за проведено
дежурство от председател и секретар за оформяне на
документацията и изпращането й до Общинския съвет – Смолян, с
издаден съответно смъртен акт. Те са го поискали.
По преписката има счетоводна справка и контролен лист,
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поради което аз предлагам да се изплатят на колегите от ОИК –
Смолян, исканите възнаграждения общо в размер на 618,45 лв. със
съответните осигуровки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване
възнаграждението на ОИК – Смолян.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, докладвам вх. № МИ-27-47 от
25.03.2021 г. Получили сме искане за изплащане на възнаграждение
от Общинска избирателна комисия – Исперих, за проведено
заседание на 25.02.2021 г., на което са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и осем членове. На това заседание
съответно са извършили действия по искане на информация от ГД
ГРАО за идентичност на лица, съответно са направили искане за
информация от Общинския съвет по преписка във връзка със Закона
за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобито имущество и са взели решение за изискване на
документация за определено лице.
Поради това и тъй като по преписката има контролен лист и
счетоводна справка, аз предлагам да се изплати това възнаграждение
на Общинска избирателна комисия – Исперих, на присъствалите
членове на комисията на 25.02.2021 г. в размер на 603,82 лв. със
съответните осигуровки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване възнаграждението на ОИК – Исперих.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
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Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Чаушев, моля, продължете.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам с вх. № МИ-27-40 от
10.03.2021 г. Това е искане за изплащане на възнаграждение за
проведено заседание от Общинска избирателна комисия – Силистра,
на 23.02.2021 г., на което са присъствали председател, двама
заместник-председатели, секретар и девет членове. Заседанието е
проведено във връзка с прекратяване пълномощията на общински
съветник и избиране на следващия от съответната кандидатска
листа.
Съответно се иска и изплащане на възнаграждение за
проведено дежурство на председател и член на 22.02.2021 г. във
връзка с подготовката на това заседание, включително и за искане от
тяхна страна от ГД ГРАО на информация във връзка с това
заседание.
Освен това на 25.02.2021 г. е проведено дежурство от
председател и член във връзка с изготвянето на документацията и
писмото до Общинския съвет – Силистра, за извършената промяна.
А също е проведено и дежурство на 05.03.2021 г. от председател,
секретар и член във връзка с изготвянето и искането на информация
от службите на ГД ГРАО и изготвянето на съответните справки до
ЦИК.
Предлагам, тъй като по преписката има и контролен лист и
съответната счетоводна справка, да се изплатят на колегите от ОИК
– Силистра, съответните възнаграждения за заседанието и
съответните дежурства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване възнаграждението на ОИК –
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Силистра.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря на господин Чаушев.
Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 6. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК е
постъпило писмо от изпълнителния директор на Печатницата на
БНБ с приложени фактури за плащане по договора за отпечатване на
хартиените бюлетини за гласуване в изборите за народни
представители в изпълнение на двустранно подписания приемопредавателен протокол, окончателен констативен, от 05.04.2021 г.,
одобрен от Централната избирателна комисия на 08.04.2021 г.
В изпълнение на клаузи от договора, приложено са
представени доказателства за заплащане на възнагражденията по
изпълнените работи по договорите с подизпълнителите.
В тази връзка е представено становище с вх. № ЦИК-09-119/1
от 15.04.2021 г. от главен юрисконсулт Н.
Ж.
и главен
счетоводител Г.
М.
по изпълнението на сключения
договор с Печатницата на БНБ и с изразено становище за изплащане
на възнаграждението.
Предлагам да приемем протоколно решение да упълномощим
председателя да извърши съответното плащане по договора въз
основа на така представените документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване упълномощаването да
извърша плащането по договора.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам и в
тази връзка моля за протоколно решение за достъп до запечатаните
помещения във връзка с прибирането на документите – изборни
книжа и материали – от произведените избори и да се обособи
отделна папка, в която да се събират, за да не се докладват всички
преписки поотделно.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в отговор на наше писмо от
13.04.2021 г. до всички областни управители, явно те са възложили
на кметовете на общини, получаваме писма относно оставените за
съхранение резерв-бюлетини, както и формуляри на изборни книжа
и материали, които не са предадени на секционните избирателни
комисии и обикновено те подлежат на унищожаване с решение на
Централната избирателна комисия. Прави впечатление този път от
писмата от общинските администрации, от кметовете на общини,
които ни уведомяват, че в по-голямата си част, да не кажа във
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всички тези случаи, не са оставени като резерв бюлетини за
съхранение в самите общински администрации. Всички са
разпределени на секционните избирателни комисии.
Моля за протоколно решение за обобщаване на тази справка
от администрацията и публикуване във вътрешната мрежа.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам
получена заповед в Централната избирателна комисия от главния
секретар на Народното събрание от 14.04.2021 г. Във връзка с
ремонтните дейности входът от бул. „Дондуков“ спира да
функционира.
Докладвам го за запознаване. Ще бъде оставено копие в
залата.
Също за сведение ви докладвам, че от „Информационно
обслужване“ АД на 14.04.2021 г. са получени ключовете от
помещенията, които бяха предоставени за оборудване на
изчислителните пунктове и за работа на „Информационно
обслужване“ АД. Всички такива приемо-предавателни протоколи се
съхраняват от директора на дирекция „Администрация“.
Колеги, докладвам ви отново писмо от старши комисар Тодор
Гребенаров, заместник-директор на Главна дирекция Национална
полиция. Предлагам да изпратим писмо, с което да предложим
поставената охрана на прилежащата територия на Централната
избирателна комисия да бъде свалена.
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Моля за протоколно решение за одобряване на това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване одобряването на писмото и изпращането му.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
Мисията за наблюдение на изборите на ОССЕ с молба до седмица да
получат отговор, ако е възможно – на 14 април. Става дума за
допълнителна информация – уточняваща – относно броя на
избирателните секции, броя на секциите, оборудвани за машинно
гласуване, броя на гласувалите с подвижна избирателна кутия. Ако
може поотделно да се даде брой на лицата с увреждания, както и
поставени под карантина, изолация и т.н.
Предлагам ви да изпратим едно писмо до „Информационно
обслужване“ АД. Да приложим писмото и да поискаме
информацията, с която разполагат, да ни я предоставят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
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заместник-директор на Териториална дирекция на НАП – София,
във връзка с решение на Централната избирателна комисия № 1746
от 06.02.2020 г., с което решение е наложена глоба на А.
И.
А.
в качеството му на кандидат за общински съветник
в местните избори през 2019 г. Писмото на териториалната дирекция
е с приложена справка за събрани суми от принудително събиране
по решението на Централната избирателна комисия за сумата от
2000 лв. на 08.03.2021 г.
Докладвам го за сведение на ЦИК и за предоставяне в
счетоводството.
Колеги, във връзка с изтичащите договори, сключени със
стенографите за предоставяне на стенографски услуги на
Централната избирателна комисия, има предложение с докладна с
вх. № ЦИК-09-130 от 14.04.2021 г. Тъй като стенографските услуги
нямат специален код, от администрацията считат, че се прилагат
съответните кодове по Приложение № 2, както са посочени.
Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки с
прогнозна стойност по-малка от 70 000 лв. при услуги по
Приложение № 2. Дори и съгласно ал. 5 могат да доказват разхода
само с първични платежни документи, без да е необходимо
сключване на писмен договор.
В тази връзка е представена справка. За периода от началото
на април 2020 г. до края на март 2021 г. са изплатени общо 30 032,38
лв. на 11 стенографи, измежду които само един отчет не е
представен и не е извършено плащане на дължимото
възнаграждение.
В тази връзка предложението е да приемем решение да се
сключат нови 12 договора със същите изпълнители със срок до
31.08.2021 г., като средствата по тези договори ще бъдат осигурени
от бюджета на Централната избирателна комисия, каквито средства
имаме по бюджета.
Виждате, в докладната има справка относно средства, които
са по договори, сключени преди план-сметката и те са за сметка на
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бюджета на Централната избирателна комисия. По други договори –
след февруари месец – средствата се осигуряват по план-сметката.
Представен е и контролен лист за извършване на предварителен
контрол от финансовия контрольор.
Предлагам да приемем такова решение за одобрение на
предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на госпожа Солакова за одобряване на
предложението за сключването на договорите до 31 август 2021 г.,
като средствата са осигурени от бюджета на Централната
избирателна комисия.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме едно писмо със
запитване относно това дали възнагражденията на член на ЦИК се
облагат с данъци. Предлагам ви да отговорим по електронната поща
във връзка с това запитване, че възнагражденията на членовете на
ЦИК не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите
на физическите лица и да уточним, че членовете се осигуряват като
лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност.
Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и
Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.
Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на писмо.
Процедура по гласуване, ако няма други предложения.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
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Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от госпожа Н.
А.
П.
, която е била
назначена за член в районна избирателна комисия в 23 изборен
район. Тя смята, че не е получила възнаграждението, което й е
дължимо съгласно решението на Централната избирателна комисия.
Предлагам да отговорим и тъй като по еднакъв начин са ни
сезирали още Б.
И.
, член на секционна избирателна
комисия в 24 Изборен район, и госпожа А.
И.
– може би и
тя е в 24 Изборен район. Да им отговорим, че възнагражденията на
членовете на секционните избирателни комисии са определени с
Решение № 1991 от 05.02.2021 г. на Централната избирателна
комисия и в случай, че са получили възнаграждение, което не
съответства на решението, следва да се обърнат към съответната
администрация в изборния район, в който са били членове и където
са им начислени тези възнаграждения.
Ако те ни бяха казали от къде са, както в случая виждам
обаче, че едното лице е в район „Младост“, може би трябва да
препратим писмото до районната администрация. Затова ви
предлагам само двете писма – до госпожа А.
И.
и
господин Б.
И.
– да изпратим писма в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване изпращането на двете писма.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева); против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като госпожа Николина
Петрова е приложила копие от удостоверението си като член на
районната избирателна комисия, предлагам да изпратим приложено
писмото с приложенията до районна администрация „Младост“, до
кмета на район „Младост“ с искане да се извърши проверка и да се
даде отговор на лицето с копие до Централната избирателна комисия
дали е спазено решението на Централната избирателна комисия за
определяне на възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря на госпожа Солакова.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, и аз имам сходно
запитване от господин И.
, който ме уведомява, че бил
председател в 71 секция в гр. София. Участвал е в обучението, в
предизборния ден в подготовката на помещението, както и в
секцията му е имало машинно гласуване. Твърди, че е получил 232
лв., колкото и всички останали членове на секционната избирателна
комисия. Твърди, че според него трябва да получи по-високо
възнаграждение.
Предлагам да му отговорим, че възнагражденията на
членовете на СИК в изборите за народни представители са
определени с Решение № 1991 от 05.02.2021 г. В случай че е
получил възнаграждение, което не е в размера съгласно
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определеното в решението на ЦИК, следва да се обърне към
съответната администрация на изборния район, в който е бил член
на секционната избирателна комисия.
Тъй като твърдението му е общо – 71 секция в гр. София- не
мога да определя към коя районна администрация да препратим
неговото писмо. Затова ви предлагам този отговор до господин
И.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
Точка 7. Доклади по административнонаказателни преписки.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин
председател! Уважаеми колеги, с входящи номера – ще ги
докладвам едновременно, тъй като и трите писма са от Областна
дирекция на МВР – Пловдив - вх. № НС-04-02-62 от 06.04.2021 г.,
№ НС-04-02-63 от 06.04.2021 г. и № НС-04-02-64 от 05.04.2021 г.
Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи в
Пловдив иска от Централната избирателна комисия информация за
три лица дали са народни представители или съветник в Общински
съвет. Лицата са Т.
И.
Р.
, З.
В.
Р.
и Р.
М.
К.
Извършена е проверката и ви предлагам да отговорим – има
три проекта на отговор - че лицата не са били кандидати за народни
представители в изборите и в 2017 г., и в 2021 г. и съответно не са
били кандидати в изборите за общински съветници и за кметове през
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2019 г.
Предлагам тези три писма - и трите са до ОД на МВР –
Пловдив – да ги гласуваме ан блок с отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожо Дюкенджиева, моля, продължете.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС09-33 от 14.04.2021 г. сме получили писмо от Софийска градска
прокуратура – Следствен отдел, с искане на информация дали две
лица – С. Д. С. и С. С. Д.
– са
били кандидати за народни представители в изборите на
04.04.2021 г., като в случай, че са били, да им предоставим и копия
от документите, удостоверяващи от коя партия са били издигнати
като кандидати.
Колеги, аз извърших проверка в кандидатските листи. И
двете лица са били кандидати за народни представители, а именно от
Партия Българско национално обединение – БНО. Единият в Първи
изборен район – Благоевградски, а другият в 13 Изборен район –
Пазарджик.
Има проект на отговор. Колегите могат да го видят във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, като съответно да
добавим, че документите за регистрация на кандидатите се подават
пред съответната районна избирателна комисия, а дейността си тя
осъществява до 18 април 2021 г. След тази дата документите се
съхраняват от общинските администрации.
Това е моето предложение за отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
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предложението за отговор. Изготвено е съответното писмо във
вътрешната мрежа в папката на колегата Дюкенджиева.
Ако няма други предложения – не виждам – процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – няма.
Предложението се приема.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Нямам друг доклад. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря и аз.
Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред.
Колега Войнов, заповядайте.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № НС-23-239 от 08.04.2021 г. Писмото е от Държавна
агенция „Национална сигурност“ и с него ни препращат по
компетентност сигнал от Й.
Д.
, застъпник на Демократична
България. В самия сигнал се твърди, че в секция в гр. Хасково са
преброили разписки от машинното гласуване, но не са ги преброили
по партии. Застъпникът е разбрал, че и в други секции работят по
този начин, което е събудило у него тревога относно възможна
манипулация.
Втората нередност, която е забелязал застъпникът, е, че в
отчета на Централната избирателна комисия нямало посочен
вариант за отчитане на бюлетините „не подкрепям никого“.
Третата нередност, която е забелязал, е че членовете на
секционната избирателна комисия се подписвали на празни листове,
на които ще разпечатат по-късно протоколите за застъпниците.
По неговите твърдения е ясно, че в Методическите указания
не е указано да се преброяват контролните разписки. Така че тези
претенции са неоснователни. На сайта на Централната избирателна
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комисия са публикувани резултатите на партиите. Това, че не са
посочени бюлетините „не подкрепям никого“, също не отговаря на
истината, тъй като в решенията на Централната избирателна
комисия бяха отчетени и тези бюлетини, което породи и съответните
въпроси защо има разминаване в оценките. А третата нередност,
която е забелязал, действително не е правилно предварително да се
подписват на празни листа членовете на СИК, но това не води до
промяна на изборния резултат, още повече, че това е изолирана
секция.
Така че предлагам този сигнал да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Ако няма друго предложение, остава за сведение.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви една жалба с вх. № НС-22-16-86/2
от 15.04.2021 г. Жалбата всъщност е депозирана – можете да видите
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали – във връзка с
искането за осигуряване на свободен достъп до избирателни секции
в страната. Става дума основно за съображението за това защо
следва да се носи в изборния ден, за да се упражни правото на глас,
съответно маска. Посочена е от страна на жалбоподателя господин
П.
конкретна секция, която се намира в гр. София, посочено е,
че са приложени съответно указанията. Прави оплакване, че
„препятствате правото ми на глас предвид изискването за носене на
маски“.
Предлагам тази жалба за сведение дотолкова, доколкото
указанията на министъра бяха задължителни за всички секции в
условията на извънредна епидемична обстановка.
Аналогична жалба, която също предлагам за сведение, е
получена с вх. № НС-22-16-86/1 от 14.04.2021 г. Тя е също във
връзка с твърдение, че се затруднява гласуването предвид
изискването за гласуване с маски в изборното помещение. Тя е от
господин А.
М.
, който се идентифицира като
представител на Националния сбор за съпротива „Св. Георги
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победоносец“. Всъщност господин М.
ни изпрати такова
аналогично писмо на 12.04.2021 г. с вх. № НС-22-16-86. Също
предлагам за сведение този сигнал дотолкова, доколкото отново
действаха указанията на министъра на здравеопазването, които бяха
издадени на основание на Закона за извънредното положение.
Трето, в тази точка връщам на доклад едно решение на
Районен съд – София, по НАХД № 13653 по описа за 2019 г. на
Районен съд – София, Втори наказателен състав. Получихме
известие за това решение със съобщение с вх. № ЕП-08-111/2 от
08.04.2021 г. С това решение е отменено наше Решение за налагане
на санкция № 584-ЕП от 01.08.2019 г. Решението е по отношение на
изпълнителния директор на Нова Броудкастинг груп в качеството му
на физическо лице. Санкционирано е физическо лице. Нарушението
е по чл. 179 от Изборния кодекс, а именно липса на аудио или
видеозапис, с който да се подчертава, че съответният видео
материал, който се излъчва по телевизията, е платен.
Така или иначе, Софийският районен съд е отменил на
четири основания нашия санкционен акт. Първото основание е, че
актът за установяване на административно нарушение е съставен в
условията на нарушение на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Тоест, без да е
поканено съответното лице, което е санкционирано, като тук съдът
приема – мисля, че вече многократно – че тридневният срок, с който
ние сме задължени да се произнасяме по жалби и сигнали, е
инструктивен, не е задължителен, при това спазването, което сме
направили, а именно това, че актът е съставен на датата веднага,
след като е прието решението за установяване на нарушението, е
несъществен аргумент, за да се пренебрегне изискването на чл. 40,
ал. 2 от ЗАНН.
Второто основание за отмяна на това наше решение е много
различно. Твърди се, че заместник-председател на ЦИК участва в
приемането на решението, с което се установява административното
нарушение, на първо място. На второ място, участва като свидетел
при съставянето на акта. На трето място, участва при приемането на
самото решение, при гласуването на санкционното решение, което е
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отменено. Тоест, съдът въвежда една нова практика, бих казал, за
което все още няма окончателна практика на касационната
инстанция, а именно недопустимо е при условие, че и старият
отменен ред беше особен и различен от този от ЗАНН, и новият ред,
който действа в момента, също е особено различен и предвижда
установително решение на колективния орган, съставяне на акт за
установяване на административно нарушение от председателя и
после – наказателно постановление, издадено от председател.
Въпреки този особен ред съдът приема, че е недопустимо
лице, което е участвало в различните фази по установяване, да
участва впоследствие и в налагането на санкцията, включително и
като гласува тогава, когато санкцията се налагаше от колективния
орган – Централната избирателна комисия.
Третото основание за отмяна е, че всъщност има две деяния,
в два поредни дни, има две излъчвания на два отделни материала, на
две отделни партии във връзка с изборите за членове на Европейски
парламент и затова нямаме нито продължавано, нито продължено
административно нарушение и трябвало не едно, а две нарушения да
бъдат установени с два отделни акта.
Четвъртото основание беше изтъкнато в жалбата, а именно за
изпълнителния директор на съответната компания не сме доказали
как точно, дали точно той е участвал в излъчването на материалите,
за които нямаме запис „Платена реклама“ и съответно дали пък е дал
разпореждане за такова излъчване в нарушение на чл. 179 от
Изборния кодекс.
Така или иначе обаче, аз предлагам да обжалваме това
решение. Срокът ни изтича на 22 април. В случай че Централната
избирателна комисия приеме такова решение, на 20 април – на
следващото заседание – ще предложа съдържание на касационна
жалба. Основно предлагам да се насочим по всяко едно от четирите
основания за отмяна, но най-вече по обстоятелството доколко при
създадения особен ред от законодателя за установяване и
санкциониране на нарушение на Изборния кодекс е допустимо
участие в двете отделни фази – установяване и санкциониране – на

37
едни и същи лица. Тук считам, че нормата, която е приложил съдът –
чл. 51, ал. 1, буква „б“ от Закона за административните нарушения и
наказания е изключена. Разбира се, можем да развием съображения
и по останалите три аргумента, макар че по чл. 40, ал. 2 от ЗАНН
практиката почти се стабилизира.
Но има и още едно съображение, а именно в рамките на
самото производство нарушителят беше представляван не по реда на
НПК, тоест, от адвокат или пък лично, а от юрисконсулта на
компанията, който съответно не е административнонаказателно
отговорно лице и по този начин нашето възражение в този смисъл не
беше прието от съда.
Завърших доклада си, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да бъде изготвена жалба, която да бъде внесена, като
същата ще бъде подготвена и докладвана в следващо заседание.
Колеги, няма смисъл да гласуваме сега. Ще гласуваме, когато
бъде подготвена жалбата. Направо ще гласуваме жалбата да бъде
внесена в съда срещу решението.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моят доклад е свързан с докладите на
колегата Николов – жалба от Н.
П.
с вх. № НС-22-1467/1 от 14.04.2021 г. Тази госпожа се жалба, че е била принудена да
гласува с маска или по-скоро не са й разрешили да гласува без
маска. Централната избирателна комисия получи множество такива
жалби през целия март месец. Те се оплакваха, че им се нарушават
конституционните права и че е недопустимо, незаконно и
противоконституционно да карат хората да ходят с маски в закрити
помещения и да гласуват.
Аз докладвам тази жалба за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Остава за сведение.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам за
сведение една преписка с вх. № НС-06-307 от 15.04.2021 г.
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Само малко предистория. На 03.04.2021 г. в заседание на
Централната избирателна комисия аз ви докладвах един постъпил
сигнал от СЕМ, с който се твърдеше за евентуално извършено
нарушение от доставчика на медийни услуги община Бургас, във
връзка с излъчен в радиопрограма „Гласът на Бургас“ предизборен
клип на Коалиция ГЕРБ – СДС на 29.03.2021 г. Тогава Централната
избирателна комисия се обедини около становището, че не следва да
се установява нарушение, тъй като все още не беше изтекъл
тридневният срок, в който договорите, в това число и
безвъзмездните договори, следва да се качат на страницата на
доставчика на медийни услуги, но изпратихме едно писмо до кмета
на община Бургас.
Преписката, която днес ви докладвам за сведение, е всъщност
отговор от директора на общинско предприятие „Туризъм“ при
община Бургас госпожа Радосвета – не мога да възпроизведа
второто й име, защото е покрито от печата – които ни казват: „Във
връзка с постъпило ваше писмо ви уведомяваме, че предизборният
клип, излъчен на 29 .03.2021 г. в радиопрограма „Гласът на Бургас“,
е част от радиопрограма БТВ-радио, която на територията на гр.
Бургас се разпространява съгласно партньорство с радиопрограма
„Гласът на Бургас“. С оглед изложеното ви уведомявам, че
договорът за излъчване на предизборния клип е сключен и
информация за този договор съгласно чл. 180, ал. 4 във връзка с ал. 1
от Изборния кодекс се публикува на интернет-страницата на
радиопрограма БТВ-радио.“
И ни изпращат и копие от сключения договор. Докладвам ви
го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Ако няма друго предложение, остава за сведение.
Колегата Бойкинова има думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
касационна жалба до Върховния административен съд чрез
Централната избирателна комисия от С.
Д.
Н.
срещу решение на Централната избирателна комисия № 2443 от
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11.04.2021 г., с което Централната избирателна комисия е уважила
заявлението на Димитър Руменов Ронков да не бъде обявен за
избран за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС и
същевременно е обявен следващият от листата народен
представител, а именно господин Станислав Говедаров.
Жалбата ще бъде окомплектована и изпратена до Върховния
административен съд.
Докладвам ви и още една жалба до Върховния
административен съд. Тя е от Веселка Цветанова Христова,
кандидат за народен представител от листата на Политическа партия
Републиканци за България и тя е срещу протоколно решение на
Централната избирателна комисия, с което е оставен сигнал с вх.
№ НС-10-196 от 08.04.2021 г. без разглеждане. Първоначалният
сигнал е бил за агитация от кмета на гр. Оряхово в изборния ден на
фейсбук-страницата си. По тези съображения Централната
избирателна комисия е оставила сигнала без разглеждане.
Жалбата ще бъде окомплектована и изпратена до Върховния
административен съд.
Докладвам също така и получена призовка в Централната
избирателна комисия за насрочено дело за 10.05.2021 г. То е по
жалба на Албена Божидарова Делянова срещу отказ по заявление по
ЗДОИ с вх. № ЦИК-16.15 от 03.02.2021 г.
В тази връзка ви моля да упълномощим юрисконсулт Ж.
да осъществи процесуалното представителство по делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да бъде упълномощен юрисконсулт Ж.
да
представлява Централната избирателна комисия.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня
Цанева); против – няма.
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Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение Определение от Върховния административен съд по
административно дело № 3996/2021 г., с което се оставя без
разглеждане жалбата на Сдружение Гражданско движение „Боец България, обединена с една цел“ против решение на Централната
избирателна комисия № 2438, с което са обявени избраните народни
представители в 45-тото Народно събрание.
Докладвам ви също така Определение по административно
дело № 3998/2021 г., с което е оставена без разглеждане жалбата,
подадена от госпожа И.
М.
срещу Решение № 2423-НС
на Централната избирателна комисия, с което не обяви за избран за
народен представител от листата на Коалиция ГЕРБ-СДС господин
Бойко Борисов.
Следващото Определение е същото. То е по жалба на
Гражданско движение „Боец“ и е срещу същото Решение № 2423НС. То също е оставено без разглеждане.
Съответно ви докладвам и Определение по административно
дело № 4027 от 2021 г. срещу протоколно решение на Централната
избирателна комисия от 03.04.2021 г., с което остави без
разглеждане жалба № НС-22-15-08 от 02.04.2021 г. С това
определение също се оставя без разглеждане тази жалба, тъй като
съдът в мотивите си приема, че съгласно чл. 124, ал. 2 от АПК
решение, постановено по подаден сигнал, не подлежи на съдебен
контрол.
Докладвам ви ги за сведение. Качени са във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали от заседанието във вторник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
други предложения? Ако няма, остава за сведение.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали има един сигнал от членове на Районната избирателна
комисия – Ямбол, срещу председателя на РИК – Ямбол, за проверка
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на действия на председателя, които, общо взето, са във връзка със
социално-психологическия климат в тази РИК и то най-вече след
изборите – обърнете внимание.
Основните насоки на този сигнал са във връзка с укоримо от
гледна точка на морала поведение на председателя на РИК – Ямбол.
Виждате ги. Аз ще ги групирам. По същество оплакванията са по
отношение на стила и метода на водене на заседания в тази комисия
и това, че в някои случаи председателят на РИК – Ямбол, е вземал
лични решения според твърденията на тези трима членове, най-вече
публикации във Вайбър-групата на РИК по отношение на други
членове. Те са пред вас, няма да ги цитирам.
Освен това става въпрос за еднолични действия – твърдения
за такива – от страна и по отношение на несполучлива сграда за
приемане на документи от секционните избирателни комисии и
предаване на избирателни списъци в ГД ГРАО, включително и
подготвяне на документи след изборите с членове на РИК, без
присъствието на сигналоподателите.
Очевидно става въпрос за конфликти на вътрешно ниво.
Проблемът е, че на 18 април 2021 г. завършва мандатът на тази
Районна избирателна комисия. Аз го предлагам за сведение, но да го
имаме предвид при назначаването на следващата Районна
избирателна комисия в Ямбол и още изначално да се опитаме да
тушираме явно някои различни възгледи, без да вземаме към
момента страна. Няма как и да го проверим.
Предлагам за сведение този сигнал, но във всеки случай, след
като евентуално назначим следващите районни избирателни
комисии, да го имат предвид и представителите на тази РИК, че явно
трябва да си оправят социално-психологическата обстановка.
Проблемът тук е, че това става след изборите. Явно тук вече
напрежението е избило тотално.
Но се запознайте със сигнала, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на господин Чаушев – да остане за сведения този
сигнал и във връзка с бъдещите предстоящи избори за президент и
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вицепрезидент, когато и да са, да може все пак да се има предвид.
Уважаеми колеги, давам десет минути почивка във връзка с
проветряване на залата.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна
комисия .
Преминаваме към точка девета от дневния ред:.
Господин Николов, заповядайте.
Точка 9. Отговори по въпроси на граждани.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, имам два въпроса.
Първо, докладвам ви едно запитване от господин
И.
М.
, което е пристигнало при нас с вх. № НС-22-11-04/1 от
12.04.2021 г. – кога ще се изплащат възнагражденията за членовете
на СИК – 23.РИК – район „Витоша“.
Да припомня, че на 25.03.2021 г. господин М.
заяви
желание да бъде член на комисия с подвижна избирателна кутия.
Препратихме това негово искане до район „Витоша“. Очевидно той
е бил назначен в 23.РИК за член. Сега пита за възнагражденията.
Приготвил съм отговор, с който предлагам да укажем, че
изплащането се осъществява от районната администрация по адреса
на съответната секция и следва да се обърне към район „Витоша“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване отговора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
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Предложението се приема.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос! Връщам на доклад
едно искане, което беше основано на ЗДОИ с вх. № НС-29-12 от
18.03.2021 г. Докладвах го на 31.03.2021 г. Към него се прибави
допълнително искане, което всъщност е само напомнително от
господин Н.
Л.
Господин Л.
с вх. № ЦИК-16-10 от 09.04.2021 г. ни
информира за част от отговорите, които са постъпили. Искането
беше многопластово. Става дума за четири въпроса. Два касаят
ЦИК, а именно колко са подадените заявления – изборна книга № 21
- от български граждани за гласуване в секциите, образувани в
Република Северна Македония. Вторият въпрос, който ни касае, е
колко лица-избиратели са гласували на изборите на 04.04.2021 г. в
Република Северна Македония.
Предлагам да направим проучване, за което ще помоля за
протоколно решение, относно бройката на подадените заявления. Тя
беше до около 15 март, мисля, на сайта на ЦИК. Вече е свалена.
След като получим тази бройка, да укажем на господин Л.
, че
бройката е съответно толкова подадени заявления и че може да види
съответно броя гласували избиратели за петте секции, образувани в
Република Северна Македония, на сайта на Централната
избирателна комисия, където са публикувани протоколите от петте
секции в Северна Македония.
Така че моля за протоколно решение за извършване на
проверка за броя на подадените заявления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения проект за писмо, което да изпратим с оглед
установяване на необходимата информация.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 9 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – 8 (Александър Андреев, Георги
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Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, предлагам да изпратим писмо до
господин Л.
, че може да се запознае с броя на гласувалите
избиратели в секциите, образувани в Република Северна Македония
на 04.04.2021 г. на сайта на Централната избирателна комисия,
рубрика „Резултати“, секция „Гласуване извън страната“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
новото предложение.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № НС-29-20 от 14.04.2021 г. Писмото е
от А.
П.
, координатор и организатор на Политическа партия
МИР. Тя моли да им бъде предоставен достъп до резултатите от
изборите по общини. Пише, че на страницата на ЦИК са качени само
изборните протоколи, без данните да бъдат обобщени и сумирани по
общини.
Предлагам да изпратим писмо до госпожа А.
П.
, в което да я уведомим, че съгласно изискванията по
организацията и технологията на компютърната обработка на
данните в РИК и СИК от гласуването и издаването на бюлетин на
ЦИК на технически носител за резултатите от изборите, приети с
Решение № 1990-НС от 05.02.2021 г. на ЦИК, изпълнителят
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предоставя данни от гласуването по секции, изборни райони и
секции извън страната и общо за страна и извън страната, като в
изискванията не е предвидено предоставяне на данни по общини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Господин
Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз мисля, че няма какво да се позоваваме
на изискванията, пък каквито и да било те. Да се позоваваме на
Изборния кодекс, че такава информация не присъства в
разпоредбите на Изборния кодекс. С информацията може да се
запознае на страницата на Централната избирателна комисия и да си
я групира, както намери за добре, включително и в машинно четим
вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
предлагам да остане за сведение.
Колега Войнов, държите ли на отговора или да остане за
сведение?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Остава за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:
Господин
Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. № НС-22-16-99 от
15.04.2021 г. Това е един кратък въпрос от господин И.
, който
пита как да проверя онлайн в коя секция съм гласувал на
04.04.2021 г.
Предлагам да го оставим за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
господин Джеров.
Колеги, преминаваме към точка точка десета от дневния ред.
Господин Димитров, заповядайте.
Точка 10. Разни.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател. В папката съм преместил едно писмо, което е дошло на
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11.03.2021 г. То е с вх. № 07-177-15. Веднъж го представих за
сведение. Става въпрос за Европейска мрежа за изборно
сътрудничество, която очаква от нас информация по повод на
екшън-план, свързан с подкрепата за устойчив изборен процес. Това
е част от Европейската комисия, Четвърти директорат, който се
занимава с гражданство на Европейския съюз и свободно
придвижване. В рамките на този проект Шведският институт за
отбрана е разпратил един въпросник, за да се уточни обхватът на
механизма за подкрепа на устойчиви изборни процеси и той се
отнася
до
компютърна
криминалистика,
киберсигурност,
дезинформация, кризисни комуникации и подобни теми.
Докладвам го за сведение. Ако някой желае да участва в този
проект, може да отвори и да го погледне. Има го и преведен, и на
английски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте.
Можете да се запознаете. Намира се във вътрешната мрежа в папка с
инициалите на колегата Димитров и, ако има желаещи, следващия
път някой от колегите да се обозначи, за да може Централната
избирателна комисия да вземе съответното протоколно решение.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-0752 от 14.04.2021 г. Писмото е от Международния център за
парламентарни науки, с което ни информират за следващия курс на
тема „Управление на изборните процеси“, който ще се проведе от 24
до 28 май 2021 г. през zoom, като ни дават и възможности за
виртуално участие със съответната цена или чрез изпращане на
записи.
Предлагам ви го за запознаване, както и да го качим в папка
„Международна дейност“.
Колеги, с вх. № ЦИК-07-46 от 24.03.2021 г. получихме писмо
от Европейската комисия, Директората. Но тъй като тогава бяхме
ангажирани в кампания, затова ви го докладвам днес. Писмото е
качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. С това
писмо ни информират, че има вакантна длъжност към тази дирекция
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за командирован национален експерт. Срокът за подаване на
документи-заявление е 26.04.2021 г.
Докладвам ви го за запознаване.
Докладвам ви вх. № ЦИК-07-47 от 25.03.2021 г. Това е писмо
от Независимата избирателна комисия на Афганистан, с което ни
информират, че имат назначен нов председател.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам за запознаване – аз вече съм го докладвала –
писмо с вх. № ЦИК-07-15. Можете да го видите във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали. Докладвам го отново, както и за
обсъждане в работно заседание на работна група. Това е
предложението от Постоянната изборна служба на Румъния за
подписване на съвместен меморандум. Да го обсъдим. Сега вече
след изборите имаме такава възможност да разгледаме този въпрос и
да отговорим на колегите.
И преводът е качен, така че спокойно можете да се
запознаете.
Последно, засега за сведение, ви докладвам за една голяма
папка. Това са договори, които са от медийни доставчици, но те са
извън тези по медийните пакети. Вероятно медиите са приели, че
трябва да ги пращат на Централната избирателна комисия, въпреки
че съгласно чл. 172, ал. 2 те са длъжни да ги предоставят на
Сметната палата. Договорите са много и продължават да идват. Като
приключим с тях, в някоя последваща седмица ще ви изчета и
входящите номера, с които сме ги приели.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Господин Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ
ДЖЕРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща! Уважаеми колеги, с вх. № НС-22-19-98 от
14.04.2021 г. сме получили едно открито писмо, адресирано до
Министерския съвет, до Централната избирателна комисия, до
президентството, до госпожа Корнелия Нинова. Писмото ни е
изпратено от госпожа В.
В писмото госпожа В.
излага свои лични съждения
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относно социалния живот, изборите в Република България.
Предлагам ви го за сведение.
Също така докладвам вх. № НС-22-16-97 от 14.04.2021 г.
Това е едно писмо, изпратено от господин Велков, в което изразява
своето становище относно тези избори, неговите виждания по
отношение на изборите и т.н., неговите желания за в бъдеще какви
биха били.
Също го предлагам за сведение.
Съдържанието на двете писма можете да видите във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Благодаря ви.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо
Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
писмо с вх. № НС-22-1696 от 14.04.2021 г. Госпожа
Т.
Д.
, която в писмо до нас по е-mail ни споделя, че е българка с
чуждо гражданство, 30 години живее в чужбина, но обръща
внимание на проблеми, които са довели до неправомерни
избирателни права. Излага мисли.
Моля да се запознаете. Аз го докладвам за сведение и
запознаване. Нямам други предложения по този доклад.
Моля ви с протоколно решение да одобрим изпращане на
копие от удостоверенията на членовете СИК в Италия и Малта на
е-mail на посолството ни в Италия за оформяне на финансови
документи и ведомости.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението.
Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съвсем накратко в т. „Разни“ искам
да изкажа моите благодарности като ръководител на изборите извън
страната на двамата сътрудника към групата – А.
А.
и
А.
И.
Позволявам си това като ръководител на
групата, тъй като аз мисля, че като член на ЦИК, както всички вие,
пряко наблюдавах ежедневната и денонощна работа на тези двама
сътрудника, както естествено споделям и благодарност към всички
други сътрудници. Но тъй като те бяха към групата за избори извън
страната, аз лично искам да благодаря на тези две момчета, които
денонощно работиха така, че да може безпроблемно да се
произведат изборите при гласуването извън страната и подпомагаха
цялата комисия в тази част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Баханов, искахте думата. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП06-5 от 13.04.2021 г. от община Разлог. Кметът на общината ни
информира, че в изпълнение на т. 7 от Решение № 1244 ни изпраща
протокол за отваряне на помещение, където се съхраняват изборни
книжа и материали от националния референдум на 25 октомври
2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на 6 ноември и
втори тур на изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г.,
изборите за народни представители през 2017 г. Със заповед е
определил и кои лица да присъстват. Изпратил ни е тази заповед от
29.03.2021 г., с която е назначена комисията, която да приеме от
членовете на секционните избирателни комисии бюлетините,
кочанът с отрязъците, екземпляри от протоколите на общинската
администрация за проведените избори за народни представители на
04.04.2021 г. Изпратил ни е и протокола от 06.04.2021 г. за
дейността, която е извършила комисията.
Докладвам го за сведение.
И още един доклад, уважаеми колеги. С вх. № МИ-27-21(1)
от 08.04.2021 г. е постъпило искане от Общинска избирателна
комисия – Кюстендил, за изплащане на възнаграждения за
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проведено заседание на 18.11.2019 г. и дежурство на 28.11.2019 г.
Докладвам го в т. „Разни“, тъй като същите са докладвани
като входящи номера и е имало обективиран отказ в протокол за
извършен предварителен контрол от финансовия контрольор от
05.02.2021 г., тъй като е влизало и тогава, и от счетоводството на
Централната избирателна комисия изразяват мнение за отказ
относно поемане на задължение в размер на 127,68 лв., тъй като тези
възнаграждения за проведени заседания и дежурства от страна на
членове на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, са
изплатени. Приложени са абсолютно всички документи, отнасящи се
до това възнаграждение.
Така че, уважаеми колеги, отново счетоводната справка от
08.04.2021 г. показва, че за датите 18.11.2019 г. и 28.11.2019 г. са
изплатени – за 18.11.2019 г. на 20.11.2019 г., а за 28.11.2019 г. – на
28.02.2020 г. Имаме отказ за плащане с протоколно решение от
10.02.2021 г., тъй като са изплатени вече. Отново предлагам
решението ни да е отказ и да остане за сведение, тъй като вече
имаме такъв обективиран отказ в наше протоколно решение от
посочената дата – 10.02.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на господин Баханов да остане за сведение. Има ли
други предложения? Не виждам други предложения. Остава за
сведение.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа има публикуван проект на референция за Р.
В.
Моля да погледнете и да гласуваме, тъй като приключва
изпълнението на нейния договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, прекъсвам заседанието до 17,15 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

51
продължаваме заседанието.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, във връзка с получено днес писмо с вх. № НС-0259 от 15.04.2021 г. от председателя на Народното събрание моля да
бъде включена нова точка в дневния ред, в която Централната
избирателна комисия да обяви следващите в съответните листи на
местата на избраните за народни представители министри в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, процедура по гласуване включването на нова точка в
дневния ред – т. 9а – обявяване за избрани на следващите в листите
на ГЕРБ-СДС във връзка с писмото от председателя на Народното
събрание.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, докато изчакваме да бъдат подготвени
всички проекти на решения във връзка с това, че става въпрос не за
един случай, а за повече, връщаме докладите към точка 10. Разни, на
която бяхме спрели. Минаха докладите на всички колеги, които се
бяха заявили.
Колеги, в тази връзка позволете ми и аз да докладвам.
На първо място, постъпило е писмо с вх. № НС-02-58 от
14.04.2021 г. Докладвам ви го за сведение. Вчера ви беше изпратено
по пощата с оглед изразяване на становище.
Докладвам ви постъпилото с писмо с вх. № НС-02-57, с което
главният секретар на Народното събрание ни уведомява, че следва
да освободим с оглед извършването на ремонтните дейности на
ползвания кабинет на първия етаж в северното крило, а именно
№ 113. Същото вече е освободено от страна на Централната
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избирателна комисия с оглед осъществяваните ремонтни дейности.
На следващо място, докладвам ви постъпило писмо с вх. №
НС-04-01-24/16 от 13.04.2021 г. Това е паметна бележка от
проведената среща между Дирекция „Права на човека“ на
Министерството на външните работи – госпожа Грозданова и
изпълняващият длъжността директор на Дирекция „Права на
човека“ с представители на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа, Бюрото за демократични избори и правата
на човека по повод приключването на дейността на мисията за
ограничено наблюдение на парламентарните избори.
Паметната бележка отразява въпросите, които са обсъждани в
рамките на проведената среща. Докладвам го за сведение и
запознаване на членовете на Централната избирателна комисия и
въпросите, които са били поставени в тази връзка.
Докладвам ви постъпило писмо от Националното сдружение
на общините в Република България в отговор на нашето писмо,
което ние изпратихме с благодарност по отношение на добрата
координация между Централната избирателна комисия и
Националното сдружение на общините в Република България по
време на изборите, като същите уверяват, че това дългосрочно
партньорство, което и до момента е съществувало, ще продължи в
рамките на общите дейности, които имаме.
Отделно от това, колеги, ви докладвам изготвени проекти
съответно до президента на Републиката, до министър-председателя,
до председателя на Народното събрание, до председателя на
Българската академия на науките, до ректора на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ и до Националната
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с предоставяне на
актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на
технически носител, както и на съответните копия от решенията, с
които ние обявихме изборните резултати, така, както и са въведени
данните от протоколите на секционните избирателни комисии.
Процедура по гласуване на самите писма, освен ако нямате
други предложения. Предлагам да ги гласуваме ан блок, тъй като
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текстът е един и същи, независимо от адресатите.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с оглед изготвянето на проектите на
решения давам почивка до 18,30 ч., когато ще продължим по новата
точка от дневния ред – т. 9а – с обсъждането на проектите на
решения.
Прекъсвам заседанието.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна
комисия. Във вътрешната мрежа в папка с инициалите на колегата
Ганчева би трябвало да бъдат качени всички проекти.
Преминаваме към точка 9а от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 9а. Проекти на решения за обявяване на народни
представители на местата на министрите в оставка.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин
председател! Докладвам писмо с вх. № НС-02-59 от 15.04.2021 г. на
председателя на Народното събрание госпожа Ива Митева, с което
писмо, адресирано до Централната избирателна комисия, тя сочи, че
обявените с Решение № 2438-НС от 09.04.2021 г. на ЦИК за народни
представители, а именно Томислав Пейков Дончев, Екатерина
Захариева, Кирил Ананиев, Костадин Ангелов, Христо Терзийски,
Петя Аврамова, Деница Сачева, Десислава Ахладова, Красимир
Вълчев, Десислава Танева, Росен Желязков, Лъчезар Борисов,

54
Теменужка Петкова и Красен Кралев, избрани в съответните
изборни райони така, както е посочено в писмото, в изпълнение на
чл. 76, ал. 2 от Конституцията днес, на 15.04.2021 г. са положили
клетва като народни представители и съответно са членове на
Министерския съвет, подал оставка пред новоизбраното 45 Народно
събрание.
В писмото се посочва, че съгласно чл. 111, ал. 3 от
Конституцията по отношение на тях съществува конституционно
задължение да изпълняват функциите си като министри до
избирането на нов Министерски съвет. Поради несъвместимост
между двата статута – на народен представител и на министър, както
и поради посоченото конституционно задължение моли да се обявят
по заместване за народни представители съответните лица от
листата на коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през което
горепосочените лица ще изпълняват функциите на членове на
Министерския съвет.
Предвид това, колеги, и с оглед посоченото и обективирано
искане от председателя на Народното събрание, аз ви предлагам
проекти, с които по аналогия и на основание конституционните
текстове и на основание нашето правомощия и във връзка с чл. 302,
ал. 2 от Изборния кодекс да обявим следващите от кандидатските
листи за тези народни представители, които към момента са и
министри в оставка.
Предлагам ви отделни проекти за всеки един народен
представител-министър.
Постъпило е и заявление за отказ с вх. № НС-10-230 от
15.04.2021 г., но предлагам да го докладвам и разгледаме към
съответния проект за решение.
Започвам с първия, уважаеми господин председател.
Предлагам ви проект на решение с проектен № 4976, като той
е във връзка с полученото писмо, което докладвах, въз основа на
изложеното в началото, когато взех думата. Предлагам ви на
основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, както и чл. 111, ал.
3, чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България, във връзка
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с чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия да реши да обяви за народен представител от Седми
изборен район – Габровски, Николай Цветанов Сираков със
съответното ЕГН, от листата на коалиция ГЕРБ-СДС за времето,
през което Томислав Пейков Дончев изпълнява функциите на
заместник-министър председател в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения проект. Той се намира във вътрешната мрежа с
проектен № 4976.
Ако няма желаещи за изказвания или предложения относно
текста на решението, ще го подложа на гласуване. Има ли такива?
Не виждам желаещи за изказване.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2449-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, следващият
проект е аналогичен на току-що гласувания. Това е проект за
решение, с който във връзка с постъпилото писмо от председателя
на Народното събрание, на същите правни основания предлагам да
обявим за народен представител от Тринадесети изборен район –
Пазарджишки, Десислава Ангелова Тодорова със съответното ЕГН,
от листата на коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през което Екатерина
Спасова Гечева-Захариева изпълнява функциите на заместникминистър председател и министър в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
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Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2450-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващият проект за
решение ви предлагам да е проектът, с който предвид писмото на
председателя на Народното събрание и на същите основания да
обявим за народен представител от Четиринадесети изборен район –
Пернишки, Александър Петров Александров със съответното ЕГН
от листата на коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през което Кирил
Миланов Ананиев изпълнява функциите на министър в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2451-НС.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващият аналогичен
проект на решение във връзка с полученото писмо от председателя
на Народното събрание и на същите правни основание е проектен
№ 4980, като ви предлагам с него да обявим за народен представител
от Четвърти изборен район – Великотърновски, госпожа Любомира
Симеонова Попова със съответното ЕГН за времето, през което
господин Костадин Георгиев Ангелов изпълнява функциите на
министър в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
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процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2452-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин
председател! Уважаеми колеги, следващият аналогичен проект на
решение е проект на решение, с който да обявим за народен
представител от Десети изборен район – Кюстендилски, господин
Александър Иванов Паризов със съответното ЕГН от листата на
коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през което Христо Богомилов
Терзийски изпълнява функциите на министър в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2453-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин
председател! Уважаеми колеги, предлагам ви да гласуваме проект за
решение във връзка с полученото писмо от председателя на
Народното събрание и на същите правни основания, както в
предходните проекти, с който да обявим за народен представител от
Шести изборен район – Врачански, Мирослав Иванов Аспарухов със
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съответното ЕГН от листата на коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през
което Петя Цветанова Аврамова изпълнява функциите на министър
в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2454-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Следващият проект на
решение, който ви предлагам да гласуваме във връзка с писмото на
председателя на Народното събрание и на същите правни основания,
е за обявяване за народен представител от Осми изборен район –
Добрички, на госпожа Зорница Николаева Михайлова със
съответното ЕГН от листата на коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през
което Деница Евгениева Сачева изпълнява функциите на министър в
оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2455-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Следващият проект на
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решение е въз основа на полученото писмо от председателя на
Народното събрание и на същите правни основания като току-що
приетите решения. Предлагам ви да обявим за народен представител
от Четиринадесети изборен район – Пернишки, госпожа Христина
Иванова Георгиева със съответното ЕГН от листата на Коалиция
ГЕРБ-СДС за времето, през което Десислава Христова АхладоваАтанасова изпълнява функциите на министър в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2456-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Колеги, както в началото на доклада си споменах, че в
Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. №
НС-10-230 от 15.04.2021 г., като приложено ни е изпратено
заявление за отказ от господин Пламен Крумов Стоянов, заявление,
в което казва, че заявява и декларира, че не желае да бъде обявен за
избран за народен представител от кандидатската листа на коалиция
ГЕРБ-СДС в Двадесет и първи изборен район – Сливенски.
Докладвам го като свързан доклад, защото проекта на
решение, който ви предлагам във връзка с полученото писмо от
председателя на Народното събрание и на същите основания, както
и в предходните решения, на мястото на госпожа Десислава Жекова
Танева да обявим за народен представител следващия в листата.
След като извърших служебна проверка, видях, че
следващият в листата е именно лицето господин Пламен Крумов
Стоянов. В мотивната част на този проект цитирам заявлението за
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отказ, каквато е практиката на Централната избирателна комисия.
Ние досега в решенията сме приемали, че заявления от подобен род
всъщност представляват оттегляне на съгласието по смисъла на чл.
255 от Изборния кодекс.
Предвид това с предложения проект на решение ви предлагам
да обявим за народен представител от Двадесет и първи изборен
район – Сливенски, Галя Енева Захариева със съответното ЕГН от
листата на коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през което Десислава
Жекова Танева изпълнява функциите на министър в оставка.
Тук правя една автокорекция – да бъде добавено в
диспозитива, че заличаваме Пламен Крумов Стоянов от листата на
Коалиция ГЕРБ-СДС.
Може да бъде и в мотивната част, но предлагам да е в
диспозитива.
След обсъжданията, които
направихме, аз приемам
предложението, аз първоначално така го бях предложила – само в
мотивната част да бъде заличаването с оглед това, че всъщност касае
действие, което следва да се извършва от Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2457-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с докладваното
от мен писмо от председателя на Народното събрание отново
докладвам аналогичен проект на решение. На същите основания да
обявим за народен представител от Двадесет и четвърти изборен
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район – София, Георг Даниелов Георгиев със съответното ЕГН от
листата на Коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през което Росен
Димитров Желязков изпълнява функциите на мистър в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2458-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам аналогичен
проект на решение, с който на същите основания, като взехме
предвид писмото на председателя на Народното събрание, да обявим
за народен представител от Двадесет и седми изборен район –
Старозагорски, Радостин Радославов Танев със съответното ЕГН от
листата на коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през което Лъчезар
Димитров Борисов изпълнява функциите на министър в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2459-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, следващият
проект на решение е аналогичен и е във връзка с писмото на
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председателя на Народното събрание и на същите правни основания.
Предлагам ви да обявим за народен представител от Двадесет и осми
изборен район – Търговищки, Митко Стайков Стайков със
съответното ЕГН от листата на коалиция ГЕРБ-СДС за времето, през
което Теменужка Петрова Петков изпълнява функциите на министър
в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2460-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващият аналогичен
проект, който ви докладвам, е във връзка с писмото на председателя
на Народното събрание и на същите правни основания. Предлагам
да обявим за народен представител Димо Чавдаров Георгиев със
съответното ЕГН от листата на коалиция ГЕРБ-СДС от Тридесети
изборен район – Шуменски, за времето, през което господин
Красимир Георгиев Вълчев е министър в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2461-НС.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И, колеги, последният проект на
решение, аналогичен, във връзка с писмото на председателя на
Народното събрание и на същите правни основания, е проект, с
който ви предлагам да обявим за народен представител от
Деветнадесети изборен район – Русенски, Алисе Кямилова
Муртезова със съответното ЕГН от листата на коалиция ГЕРБ-СДС
за времето, през което Красен Кирилов Кралев изпълнява функциите
на министър в оставка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 2462-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
във връзка с току-що приетите решения предлагам ан блок да
гласуваме писма до председателя на Народното събрание и
съответно до „Държавен вестник“ за обнародването на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетите
решения да възложим на директора на дирекция „Администрация“,
тъй като и регистърът е нов с оглед новоизбраното Народно
събрание, да възложи на отговорно лице да направи съответните
отбелязвания в регистъра, така че в бъдеще да става ясно при
приемане на следващи решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Насрочвам
следващото
заседание
на
Централната
избирателна комисия на 20 април 2021 г., вторник, от 10,30 ч.
(Закрито в 19,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

